
Bovenstaand wandelliedje uit
1957 zegt eigenlijk alles over het
genieten van wandelen tijdens
de drie daagse. Lekker naar bui -
ten met zijn allen en bewegen
dat het een lieve lust is. Je kunt
er natuurlijk ook voor kiezen om
op de bank te blijven zitten en
kijken naar het zoveelste obesi -
tas program ma. Voor Petra Rij -
kers, Carla van Aaken en Maria
Liebregts is de keuze niet zo
moeilijk. Zij organiseren de wan -
deltocht alweer voor het 5e jaar.

Hobby
Petra zet samen met Jopie van
de Ven al jaren de routes uit. Het
wandelen is een hobby van de
dames, dus dat gaat in een
moeite door. Tegenwoordig zet -
ten ze de route uit met een
wandelapp. Dat maakt het alle -
maal net iets makkelijker. Wat

niet verandert, is de afstand: nog
steeds 5 km en met een extra lus
de 10 km. “En,” benadrukt Petra,
“elk jaar een andere route. En
ook altijd rolstoel-vriendelijk.”

Vrijwilligers
Uiteraard worden er nogal wat
vrijwilligers opgetrommeld voor
zo’n evenement. Er zijn mensen
nodig voor de posten, de EHBO
en de jury. Vaak zien we dezelfde
gezichten. Zo heeft de organi -
satie altijd een beroep kunnen
doen op Rian en Jan Joosten.
Ook de fanfare is elke laatste
wandeldag paraat om de wan -
delaars muzikaal binnen te ha -
len. En dat al veertig jaar lang,
wat een prestatie genoemd mag
worden!

Jubileum
De organisatie van een jubileum-
uitvoering kost altijd wat extra
denkwerk. “Dit jaar hebben we
een ballonwedstrijd,” vertelt

Petra, “uiteraard met natuur -
vriendelijke ballonnen! En
verder is er wat extra zorg voor
de vermoeide wandelaar.” Het
valt niet mee iets origineels te
bedenken. In deze (luizen moe -
der-)tijd is bijvoorbeeld het uit -
delen van snoep of chips best wel
een dingetje.

Toekomst
Het aantal deelnemers blijft al
jaren rond de tweehonderd
hangen. Veel verenigingen zijn
afgehaakt, omdat de leiders en

trainers hun handen al vol heb -
ben. Petra en Jopie blijven de
routes voorlopig nog wel uit zet -
ten. Petra denkt wel na over de
rest van de organisatie: “Eigen-
lijk wordt het tijd voor ver -
jonging en nieuwe ideeën. Dus
als anderen zin hebben, zijn ze
van harte welkom.”

Elders in deze uitgave vindt u
de inhoudelijke informatie
over starttijden e.d. Ook het
inschrijfformulier is daarbij
afgedrukt.
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Korfbalvereniging vessem organiseert 40e wandeldriedaagse

De paden op, de lanen in
Bode

Ook in dit nummer:
07 Walter van de Ven neemt

afscheid van zijn garage..

08 Inschrijven voor de 40e
avondwandeldriedaagse.

14 Huizen Primulastraat
onbewoonbaar verklaard.

17 Nicole Ramselaar dankbaar
terug uit Oeganda.

19 Wereldwinkeldag bij de
Jacobushoeve.

21 KBO-Nieuwsbulletin met
o.a.: E-Bike voorlichting.

27 De speelpassie van:
Boet van Hoof.

Vooruit met flinken pas,
Met stralend oog en blijden zin

En goedgevulde tas
De zonne lacht ons vrolijk toe

Ons groet der vooglen zang
En wij, we worden vast niet moe

Ook dit evenement kan niet zonder vrijwilligers.

Een heel mooi sfeerbeeld van de Vessemse wandeldriedaagse.



Nog een goeie 1,5 maand en
het is weer een weekend lang
feest in Vessem. In een eer -
dere Vaesheimer Bode is dit
in grote lijnen al aange kon -
digd maar graag willen we in
deze editie wat verder ingaan
op het programma dat nu
echt zo goed als klaar is. Zo-
als bekend draait het week-
end met name om de zondag
waarop het groot gildefeest
wordt gehouden. Hier komen
we in de volgende Vaeshei -
mer bode nog graag een keer
op terug, maar deze keer
willen we vooral stilstaan bij
het programma op vrijdag en
zaterdag.

Vrijdag 8 juni
Vessem barst uit z’n voegen!
Net als 10 jaar geleden trappen
we het weekend af met een feest-
avond. In 2008 was de avond
met name gericht op het Neder-
landstalige lied met optredens
van George Baker, Dennie Chris -
ti aans, Wesley en Frank van
Weert. Met een goed gevulde

feesttent was het een schit te ren -
de avond. Dit jaar wordt het
zeker niet minder op vrijdag -
avond. De avond zal met name
vormgegeven worden door de
energieke feestband Lijn 7! (foto)
Deze band speelt echte rock,
dampen de dance, Deutsche
schlagers, Franse chansons en
Hollandse feestkneiters. Voor
ieder wat wils maar allemaal
onder de voor waarde dat ieder -
een volop mee doet, Gas erop,
dak eraf!
In de pauze van Lijn 7 hebben we
niemand minder dan de meest
geboekte artiest van 2018 staan.
Er gaat geen kermis of feestweek-
end voorbij waar hij niet heeft
opgetreden. Dat is natuurlijk
Raymon Hermans. Deze vooral
bij de dames erg populaire
Nederlandstalige artiest heeft in-
middels al vele hits en gaat ervoor
zorgen dat er eigenlijk geen pauze
is deze avond.
We eindigen de avond met een
klapper. Onze feestexpert heeft
heel internet afgezocht en menig
youtube filmpje bekeken maar er

was geen betere afsluiter te
boeken dan de ervaren rotten
van Het Feestteam. Dit duo blijft
zich jaar in jaar uit bewijzen en
heeft ook in 2017 weer de titel
‘Feestact van het jaar’ gewonnen.
Als dat nog niet genoeg is zal DJ
Luuk Ansems voor de verdere
muzikale omlijsting zorgen.
Kortom een avond met volop
feestmuziek in alle soorten en
maten. Vanaf 1 mei zal de kaart-
verkoop voor deze avond begin -
nen en zijn voor € 10,- te koop
bij één van onze voorverkoop -
adressen: Super Service Henst of
Cafetaria de Smickel in Vessem,
Café D’n Bels in Casteren, Café ’t
Kroegske in Spoordonk of Oers
gezellig in Oerle. Vrijdag 8 juni
zijn er ook nog kaarten aan de
kassa te verkrijgen voor € 12,50.

Zaterdag 9 juni
Goud voor jong & oud
Op zaterdag is het vanaf 14:00
uur even bijkomen voor de
oudere jeugd van de vrijdag en is
het vooral de jongere jeugd die
zich kan laten gelden. Met maar
liefst 5 grote luchtkussens kan er
flink gesprongen worden, maar
behoren ook het glijden en klim -
men zeker niet tot de uitzon de -
ringen. Aan alle leeftijden zal
gedacht worden zodat zowel de
echte kleintjes als de wat grote -
ren veel plezier hebben. Daar -
naast wil natuurlijk ook de jeugd
even flink dansen en dat kan
midden tussen de vele liters
schuim op de schuimparty. 
Ook zijn er voor de jeugd nog

andere diverse speel- en knutsel-
activiteiten zoals bijvoorbeeld
het maken van een heuse gilde -
trom of gildevendel welke de
zondag bij het gildefeest gebruikt
kunnen worden tijdens de echte
grote optocht. Dit alles wordt ge-
organiseerd in samenwerking
met Jong Nederland en dat geeft
garantie op een gezellige middag
voor kinderen in alle leeftijden.

Voor de ouderen richten we ons
in eerste instantie op een wat
rustigere middag. Bij de grote
feesttent zal een uitgebreid ge -
zellig terras worden opgezet en
zal DJ Dave Bullens zorgen voor
gezellige muziek zodat er uitge -
breid gekletst maar ook zeker
gedanst kan worden. Tijdens het
buurten zal de geur van een
heuse Smoking BBQ waarop
hoogstaande broodjes bereid
zullen worden door Oersmaak.
Deze zaterdag zal duren tot on-
geveer 22:00 uur en is geheel
gratis toegankelijk. Kom dus met
het hele gezin en alle vrienden
naar deze heerlijke verbroe de -
ringsmiddag.

Zoals gezegd komen we vol -
gende Vaesheimer Bode
terug op het groots gildefeest
op de zondag. De dag waar
het weekend eigenlijk om
draait, maar met het beschre -
ven programma is het duide -
lijk dat Gilde St. Lambertus
er een groot feest voor heel
Vessem en omstreken van
gaat maken.
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Programma gildeweekend
is nu helemaal rond
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Vaesheimer Bode is een uitgave van
stichting vaes heimer bode te vessem en
verschijnt 10 keer per jaar huis aan huis
in vessem. 

Oplage: 965 ex.

Bank: nl05 rabo 0112 8663 52 t.n.v.
Penningm. stichting vaesheimer bode.
Website: www.vbode.nl
Facebook: www.facebook.com/
vaesheimerbode

Redactie-adres: Kuilenhurk 8a, 5512 Cb
vessem, tel. 592012,
vaesheimerbode@gmail.com

REDACTIE-LEDEN:
Jeanette Bolle, Predikant 4, 5512 bw
vessem, tel. 591877,
jeanette.bolle@kpnmail.nl
Jos Bolte, groenewoud 58, 5512 am 
vessem, tel. 591812, j.bolte1@telfort.nl
Mien Heeren, den Hofpad 9, 5512 aC
vessem, tel. 591475, 
mien.heeren18@hetnet.nl
Harrie van Son, Kuilenhurk 8a, 5512 Cb
vessem, tel. 592012, h.vanson3@gmail.com
Sven Trommelen, Predikant 33, 5512 bw
vessem, tel. 06-43634759,
sventrommelen@gmail.com

INLEVEREN/KOSTEN
inleveren op het redactieadres.
Advertenties: informatie op het redactie-
adres of onze website.
Familieberichten: gratis.
Bode-tjes: € 1,-.
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BEZORGKLACHTEN
indien u de vaesheimer bode niet heeft ont-
vangen, kunt u dit melden bij anja v.d.
bliek, tel. 591896. voor nabezorging wordt
dan ge zorgd.

COPYRIGHT
niets uit deze uitgave mag overgenomen
worden zonder toestemming van de
uitgever, stichting vaesheimer bode, p.a.
Hooge akker 52, 5512 bv vessem. 

De doelstelling van de stich -
ting ‘4-5 mei herdenking ge-
meente Eersel’ is het bevor -
deren en initiëren van acti -
viteiten in het kader van vier
en vijf mei herdenkingen
voor de gehele bevolking van
de gemeente Eersel met
speciale aandacht voor de
jeugd.

Met deze opdracht organiseert
de Stichting 4-5 mei Herdenking
in samenspraak met de gemeen -
te Eersel elk jaar de Dodenher-
denking op 4 mei, bij toerbeurt
in elk van de zes kerkdopen. Dit
jaar zal dat in Duizel zijn en over
het programma volgt binnenkort
nadere publicatie. Een andere
activiteit van de stichting is het
verzorgen van een gastles in de

groepen 8 van de basisscholen in
onze gemeente. Over de ge beur -
tenissen in de 2e Wereldoorlog
en over vredesmissies nadien,
over vrede en vrijheid. De gastles
vindt steeds plaats in april, in de
aanloop naar de jaarlijkse
 Dodenherdenking op 4 mei. Om
deze gastlessen ook in de toe -
komst te kunnen blijven verzor -
gen zoekt onze stichting nog
mensen die zich hiervoor één -
maal per jaar willen inzetten.
Komt u uit het onderwijs, bent u
veteraan of heeft u bijzondere
belangstelling voor deze recente
geschiedenis en wilt u ons ko -
men versterken, dan nodigen wij
u graag uit om contact op te
nemen met Roeland van Hooff,
voorzitter van onze stichting, 06-
28809050, rvhooff@kpnmail.nl.

De Stichting 4-5 mei Herden -
king ontvangt subsidie van de
gemeente Eersel maar doet ook
mee aan de Rabobank Clubkas
Campagne 2018. Uw stem is zeer
welkom, waarvoor alvast onze
dank.

DE FOTO VAN VIJF-EN-TWINTIG GULDEN...

Bovenstaande foto (van Caroline v. Sambeeck) is gemaakt
tijdens een van de uitvoeringen van Ja zuster, Nee zuster. 
Zij die her ken baar op de foto staan, kun nen zich mel den bij de
kassa van onze Ves  sem se Emté supermarkt. Degene die zich
als eerste meldt, ont vangt daar dan een cheque t.w.v. € 10,-.KNAAGDIEREN • INSECTEN • HOUTVERDUURZAMING • ONTSMETTINGEN

A D V I E S  •  W E R I N G  •  B E S T R I J D I N G

Vessem 
0497 - 59 11 17

www.ansemspdb.nl

gecertificeerd

Voor bedrijven, instellingen en particulieren
aangesloten bij:

Herdenken en doorgeven

Programma Dodenherdenking
vrijdag 4 mei in Duizel
19.00 uur Herdenkingsplechtigheid in de kerk van St. Jan

Geboorte, Smitseind 38 te Duizel.
Aansluitend Stille tocht naar de kapel aan de Groenstraat.
19.57 uur Kranslegging door waarnemend burgemeester

de heer Joseph Vos.
Er is voor de aanwezigen de mogelijkheid om
bloemen bij het monument te leggen.

19.59 uur Hoornsignaal ‘The Last Post’.
20.00 uur 2 minuten stilte.

Wilhelmus.
Toespraak door waarnemend burgemeester de
heer Joseph Vos.
Dankwoord.

Aansluitend wordt u koffie aangeboden in gemeenschapshuis De
Smis, Smitseind 33a te Duizel.

Jaarmarkt
zoekt
standhouders
De jaarmarktcommissie van
Cecilia wil graag particulieren en
middenstanders uitnodigen om
deel te nemen aan de jaarmarkt
in Vessem voor de verkoop van
o.a. tweedehands spullen.
De jaarlijkse markt is dit jaar op
zondag 19 augustus van 10:00
uur tot 17:00 uur.
Op deze markt staan diverse
standhouders met nieuwe
spullen, etenswaren alsmede
met de verkoop van
tweedehands goederen.
Natuurlijk zorgt de organisatie
ook voor het nodige vertier met
live muziek en entertainment.
Aanmelden kan tot 2 weken voor
aanvang van de markt bij Walter
de Laat, e-mail:
w.h.a.m.de.laat@hetnet.nl.
De huurkosten van een kraam
van 4 meter met luifel zijn € 20.-
. Heeft u zelf een kraam of aan-
hanger dan zijn de kosten € 4,-
per strekkende meter.
Wij zien U graag op onze
jaarmarkt!
Jaarmarktcommissie Fanfare

en Drumband St. Cecilia
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Ruim 12,5 jaar een begrip in De Kempen!

BOSBOUW
AMBACHTS
ONDERNEMING
BROUWERS

Voor alle voorkomende boswerkzaamheden en
rondhouthandel

BRANDHOUT TE KOOP

D’n Grote Aard 23                           Tel./Fax: 0497-591911
5512 CK Vessem                              Autotel.: 06-51247925



Op zaterdag 12 en zondag 13
mei is er in en rond de molen
in Vessem een groot feest. U
heeft de aankondiging hier-
van al in de Vaesheimer Bode
van vorige maand gelezen.

Het molenplein en de molen zelf
worden omgevormd in een echt
“Atelier en plein air.” In de mo -
len en met name op het plein er-
voor is een groot aantal kunste -
naars aan het werk in een open-
lucht atelier. Zowel beeldhou -
wers, houtsnijders en schilders
zullen acte de présence geven.
Kortom: een bonte explosie van
creativiteit.
Bovendien zullen zij ook expo -
seren en werk te koop aanbie -
den. Een klein deel van de op -
brengst is bestemd voor het
onderhoud van de molen. Voor
de bezoekers, jong en oud, is er
de kans om eens een beitel of
penseel ter hand te nemen
En dat alles omdat dit jaar de
Jacobusmolen 125 jaar bestaat!
Tevens viert de stichting “de
Vessemse Molen” haar eerste
lustrum en in heel Nederland
zijn alle molens open in verband
met de Nationale Molendagen.
Voor de molen in Vessem dus
driedubbel feest!
Kom en geniet beide dagen van

10 tot 17 uur met een kopje kof -
fie en een tosti van al dit arti -
stieke gebeuren!
Bent u nog geen vriend van de
Vessemse Molen, dan is dit de
gelegenheid. U wordt al vriend
van de Vessemse molen door 15
euro per gezin per jaar over te
maken op NL20 RABO 0106
9436 50 t.n.v Stichting Vessemse
Molen. Hiermee helpt u ons de
molen voor de toekomst te be -
houden.
Een nog beter voorstel. tegen in-
levering van de huis-aan-huis
flyer die in de week voor het
feest bij u in de bus valt, ont -
vangt u van ons een gratis kopje
koffie met wat lekkers als wij u
als vriend mogen noteren.
Tot ziens op 12 en/of 13 mei.

Gevonden
In de Putterstraat ter hoogte van
de Vessemse waterput is een
fietscomputer met sleutel ge -
vonden.
Wie deze kwijt is kan contact op-
nemen met Willemien Zwekars,
tel. 06-12210063.
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Zondag 29 april 10.00 uur Eersel
Ds, A, van Andel, Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Bricht Sight
Namibia.
Zondag 6 mei 10.00 uur Eersel Ds
R, van Wijkhuizen. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Noodfonds.
Donderdag 10 mei Hemelvaart
10.00 uur Eersel Ds M. de Vries,
Eredienst en koffiedrinken.
Zondag 13 mei 10.00 uur Eersel
Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken.
Zondag 20 mei Pinksteren 10.00
uur Eersel Ds J.J. van der Wal. Ere-
dienst en koffiedrinken.
Zondag 27 mei 10.00 uur Eersel
Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken.

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

di.1 mei PMD, GFT, Rest
di. 15 mei GFT, PMD

De afvalkalender en achter -
grond informatie over de afval -
inzameling kunt u vinden via
www.deafvalapp.nl

Klachten en meldingen m.b.t. de
huisvuilinzameling kunt u
doorgeven aan het milieu-infor -
matiecentrum. Ook voor het
aanvragen van containers,
milieuboxen en milieupasjes
kunt u terecht bij het milieu-in-
formatiecentrum, dat be reikbaar
is: www.miconline.nl of via tel.
0800-0230336.
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U kunt op onderstaande data
weer oud papier depo neren
in de container op de par -
keer   plaats van Piet Becx,
Wilhelminalaan 29:

5 mei
+ 19 mei

Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!
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Verspreiding
VBode 2018

Nr.      Verspr.*      Deadline
05      30 mei.     22 mei
06      4 juli            26 juni
07       5 sept.          28 aug.
08      10 okt.         2 okt.
09      14 nov.         6 nov.
10       12 dec.         4 dec.

* Kan ook één dag later zijn.
Zie ook onze website:

www.vbode.nl

De Jacobusmolen viert feest
in weekend van 12/13 mei

Fietsen voor het vaderland:
Koningsdag bij de Guld!
Op vrijdag 27 april aanstaande organiseert het Sint Lambertusgilde
wederom de traditionele fietstocht. Hiervoor hebben we een mooie
tocht van zo’n 25 kilometer uitgezet in de directe omgeving van
Vessem. Er is de mogelijkheid om vanaf 13.30uur te starten bij het
gildeterrein aan de Katerstraat. Tijdens de tocht dienen moeilijke en
minder moeilijke puzzels opgelost te worden. De gebruikelijke ver-
snaperingen bij de rustplaatsen zullen ook dit jaar niet ontbreken.
Als de tocht weer is geëindigd op het gildeterrein, zal er ook daar de
mogelijkheid zijn voor het nemen van een natje en een droogje. Er
kan een balletje gegooid met het spelletje jeu de boules of waag eens
een schot op onze nieuwe schietbaan voor de luchtbuks in onze
kelder! We eindigen de dag met de prijsuitreiking, of ja….. het “ver-
broederen” erna niet meegerekend natuurlijk!

We hopen vele Vessemnaren en overige belangstellenden te
mogen begroeten op ons sfeervolle gildeterrein. Tot dan!

Aktiviteitencommissie
Gilde Sint Lambertus
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Wij regelen n uitvaart met grote betrokkenheid, 
óók als u elders verzekerd bent.

Uitvaartcentrum
Bladel - Rondweg 26 

Uitvaartcentrum
Eersel - Areven 4

Voor meer informatie: 
 (0497) 38 31 93

info@berkenloonen.nl • www.berkenloonen.nl

Voor uw

BROOD EN BANKET

Bakkerij HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker

Jan Smuldersstraat 36
5512 AZ  Vessem 
Tel. 0497-591231



Op 26 april a.s. is het dan zo -
ver: de laatste Van de Ven
stapt uit het bedrijf dat meer
dan 100 jaar toonaangevend
is in Vessem. Het zal nooit
meer hetzelfde zijn. Niet voor
Automobielbedrijf P. v.d. Ven
en niet voor Walter, de laat -
ste actieve nazaat van Johan
v.d. Ven, die op 1 januari 1912
de oprichter van het bedrijf
was. 

Begin dit jaar werd het bedrijf
overgenomen door Eric Jansen
die al 27 jaar in dienst is van het
bedrijf en het dus van haver tot
gort kent. Walter heeft er dan
ook alle vertrouwen in dat Eric
als nieuwe directeur-eigenaar
het bedrijf van zijn opa op een
goede manier zal voortzetten en
dat het nog lang een bepalend
onderdeel zal zijn van de Ves -
semse gemeenschap.

Begin februari heeft Walter het
stokje overgedragen aan Eric en
is hij dus thuis. “Och,” zegt hij
“het voelt nu nog een beetje als
vakantie, maar dat wordt stilaan
wel anders. Ik blijf een beetje op
tijd opstaan, lees de krant wat
uitgebreider en rustiger dan
voorheen. Ook meer dan één af -
spraak op een dag zal niet vaak
meer gebeuren.” Kortom, deze
61-jarige oud-ondernemer heeft
er al goed over nagedacht en
weet wat hij in de toekomst wil.
“Nee,” zegt Walter op de vraag of
hij zich dan niet zal gaan ver -
velen. “Ik heb een aantal hobby’s
waar ik zoveel tijd in kan steken
als ik zelf wil. Daarnaast wil ik
graag een aantal boeken  lezen
en ook een aantal reizen maken
staat op het verlanglijstje.” Hij
zegt daarover: “Naar de Scan -
dina vische landen (Zweden,

Noor wegen, Denemarken) wil ik
zeker nog een keer naar toe.”
Op het moment dat wij met hem
spreken, is Walter als lid van het
gilde ook druk bezig met de or-
ganisatie van het Gildefeest dat
begin juni in Vessem plaats -
vindt. “Dat kost me aardig wat
tijd, maar het is keileuk om te
doen en - geloof me - het wordt
een groots dorpsfeest.”
Sleutelen aan oldtimers is een
van zijn grote hobby’s. Hij is de
trotse bezitter van twee van deze
oude auto’s en kan er zonder
problemen een hele dag aan
sleutelen. Daarnaast is rally-
rijden een ander tijdverdrijf.
Samen met het rallyteam  trekt
hij er regelmatig op uit.
In de loop der jaren heeft Walter

ook een groot aantal auto-onder-
delen ‘gespaard’. In een loods in
Hapert zijn deze verzameld en
daar moet nog veel worden ge -
sorteerd en gerubriceerd. Deze
onderdelen verkoopt Walter via
internet en dus ook daar zal weer
de nodige tijd in gaan zitten.
Ook is Walter bestuurslid van
ISK (Inkoop Samenwerking De
Kempen. Dat is een vereniging
voor inkoopsamenwerking en
parkmanagement. De vereniging
ISK is een gezamenlijk initiatief
van de ondernemersvereni -
gingen IGE (Eersel), OBGB
(Bladel), OVBRM (Reusel - de
Mierden), POB (Bergeijk) en het
KOP (Kempisch Ondernemers
Platform). Deze functie blijft hij
bekleden.

Walter  zal zich niet gaan verve -
len zoveel is wel duidelijk. Als u
afscheid wilt nemen van deze ac-
tieve (oud?)ondernemer, dan
krijgt u daar zeer binnenkort de
kans toe. Op donderdag 26 april
is er een ongetwijfeld gezellige
afscheidsreceptie. Deze vindt
plaats in de showroom van het
bedrijf, Wilhelminalaan 3. Alle
(oud)klanten, (oud)medewer -
kers, relaties, vrienden en fami -
lieleden zijn bij deze van harte
uitgenodigd tussen 19.00 en
23.00 uur. Wel graag even laten
weten dat u komt via e-mail:
info@pvandeven.nl. Een tele -
foontje kan ook: 0497-591766.

De foto’s werden (met dank)
beschikbaar gesteld door PC55.
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walter van de ven neemt afsCHeid als aCtief ondernemer:

’Ik ga me echt niet vervelen’
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Uw Vessemse aannemer voor:
- Nieuwbouw - Hallenbouw
- Afbouw - Industriebouw
- Verbouw - Timmerwerken

Donk 7a
5512 NK Vessem
Tel.:  0497-540499 info@nouwensbouw.nl
Mobiel: 06-21993111 www.nouwensbouw.com

Op woensdag, donderdag en
vrijdag 16, 17, 18 mei a.s. zal
door de Korfbalvereniging
voor de 40e keer de Avond
Wandel Driedaagse in Ves -
sem worden georganiseerd.

We hebben mooie wandelroutes
uitgezet en we hopen dat ieder -
een weer zijn best doet om er
kleurig, leuk of apart uit te zien.
De jury loopt immers niet voor
niets rond!
Op vrijdag zal om 20.00 uur de
feestelijke intocht met de fanfare
naar Gemeenschapshuis D’n
Boogerd plaatsvinden, waar de
herinneringsmedailles en de di-
verse prijzen worden uitgereikt.
U moet minstens 2 van de 3
dagen meewandelen om in aan-
merking te komen voor een
medaille. Aansluitend is er dan
gelegenheid om gezellig nog wat
te drinken.

Ook (oudere) mensen die bang
zijn dat ze het misschien niet
halen, kunnen gewoon mee lo -
pen. Met één telefoontje (kan bij
de posten) worden ze meteen
per auto opgehaald. De afstan -
den zijn 5 en 10 km. Groepen

moeten uit minstens 6 personen
bestaan, terwijl de leid (st)er
minimaal 16 jaar moet zijn.
Jeugdigen van 12 jaar en jonger
kunnen alleen onder begeleiding
van een volwassene deelnemen.

Deelname geschiedt op eigen

risico en bij duisternis dient
men zelf voor verlichting te
zorgen.

Starttijden: tussen 18.00 en
19.00 uur bij Gemeenschapshuis
D’n Boogerd.
Inschrijfgeld: € 3,50 p.p. bij

voorinschrijving (en vooruit -
betaling) en op de startdagen
betaalt u € 4,- p.p. U kunt ook 1
dag meelopen, dan betaalt u
€ 2,-.

Op de pagina hiernaast vindt
u het inschrijfformulier.

40e AVONDWANDELDRIEDAAGSE



Vaesheimer Bode – april 2018 – pagina 9

INSCHRIJFFORMULIER AVONDWANDELDRIEDAAGSE 2018
Individueel / groep (Bij groepen op de eerste regel de leid(st)er invullen.)

Inschrijfadres: Maria Liebregts, Predikant 9.

Naam en voornaam                       Adres                                           Woonplaats          Leeftijd             Medaille j/n     5 / 10 km.

Deelname geschiedt op eigen risico en bij duisternis dient men zelf voor verlichting te zorgen.

Loopnummer iedere dag inleveren.

Naam leider:

06 nummer leider:

Aantal personen

Startnummer (niet invullen)
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Hoefseweg 3 - 5512 CH Vessem
Telefoon 0497-591842
www.henkvanherk.nl

VOOR MEERWAARDE IN METAALBEWERKING

De Hoefse Weg 13a, NL-5512 CH VESSEM
Tel.: +31 497-591474, fax: +31 497-592169

kisters@techno-center.nl Reparatie en onderhoud van alle merken auto's
—

Schade taxaties en reparaties
—

In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
—

Self-service autowasserette

Verkoop en onderhoud van kampeerauto's

P. SCHENNINK
GLAS- EN SCHILDERWERKEN

VERF & BEHANG
Wintelre

06-53810656
peterschennink@hotmail.com



Een nieuw opkomend thema in
het verduurzamen van ons eco -
systeem is het realiseren van
‘voedselbossen’ en ‘perma cul tu -
ren’. Overal in Nederland neemt
het enthousiasme hiervoor toe.
Er zijn veel lokale initiatieven die
variëren van het houden van bij-
en tot het zelf telen van biologi -
sche groenten en fruit op gron -
den die op een natuurvriende -
lijke manier bewerkt worden.
Ook binnen de landbouw zien
we een beweging om meer bio-
logisch te werk te gaan. We
noemen dit natuurinclusieve
landbouw.

In Vessem willen we samen met
inwoners aan de slag om te kij -
ken of we ook een start kunnen
maken met het realiseren van
natuurinclusieve dorpslandbouw
onder de naam ‘de dorps -
moestuin’. Jong en oud kan
meedoen!
Wij zien volop kansen binnen de
huidige plannen rond het herstel
van het beekdal van de kleine
Beerze in Vessem, ook wel be -
kend als “Dorp aan de Beek”. De
gemeente Eersel, betrokken
agra riërs en basisschool St. Lam -
bertus ondersteunen dit initia-
tief. Met elkaar bespreken we
wat ieders bijdrage kan zijn om
ermee aan de slag te gaan.
Ons lijkt het een mooie uitda -
ging om zelfvoorzienend en
klimaatbestendig en daarmee

een nieuw te ontwikkelen vorm
van duurzame voedselproductie
op die plek te realiseren.
Tegelijkertijd is het leuk (en
leerzaam) om er een voedselbos,
met een extreem hoog aantal
eetbare soorten, te realiseren
waar inwoners uit Vessem van
profiteren.
Wij zijn enthousiast en denken
dat het kan om naast het produ -
ceren van voedsel de biodiver-
siteit en de (ecologische) veer -
kracht op die plek in het beekdal
te vergroten en Vessem een
stukje duurzamer én mooier te
maken.

Om deze vorm van kleinschalige
landbouw verder uit te werken
organiseert de gemeente op
korte termijn, met deskundigen
op het gebied van permacultuur
en voedselbossen en een aantal
betrokken inwoners en agrariërs,
een bijeenkomst. Met deze bij-
eenkomst willen wij het initiatief
van deze ‘nieuwe’ vorm van
kleinschalige landbouw verder
invulling geven.
Heb je interesse om hier meer
over te horen tijdens een bijeen-
komst of om mee te doen? Laat
het ons weten via dorpsmoestuin
@vessem.info of bkp@eersel.nl.
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Dorpsmoestuin, ook iets voor jou?

Een man die Ove heet is een
Zweedse dramafilm uit 2015 van
Hannes Holm. De film is geba -
seerd op de gelijknamige roman
uit 2012 van Fredrik Backman.
In 2016 werd de film genomi -
neerd voor zes Guldbaggen,
waar van er twee gewonnen wer -
den en de film behaalde even -
eens de publieksprijs.
Ove is 59 jaar oud, rijdt in een
Saab en staat bekend als de
mopperkont van de buurt. Maar

Ove is niet bitter, hij gromt
alleen een beetje en hij heeft
inderdaad niet steevast een
glimlach op zijn gezicht. Als hij
het ergens niet mee eens is, dan
zegt hij dat. Vooral tegen zijn
directe omgeving in de wijk
waarin hij woont. Elke ochtend
loopt Ove een inspectierondje in
zijn buurt, terwijl hij foutief ge -
parkeerde fietsen verplaatst en
de inhoud van afvalbakken con-
troleert. Er is een reden dat hij
met dit imago zijn buurtbewo -
ners bewust op afstand houdt,
maar die houdt hij voor zichzelf.
Tot de nieuwe overburen op een
ochtend per ongeluk zijn brie -
venbus omverrijden. Het blijkt
het begin van een onverwachte
vriendschap, die Ove de mooie
kant van het leven weer laat zien.
De zaal is open vanaf 19:30 uur
en de film start om 20:00 uur.
Locatie: Jacobus hoeve, Jan
Smuldersstraat 4. De entree be-
draagt € 3,- per persoon, inclu -
sief 2x koffie/thee. Voor vrijwil -
ligers is de entree gratis.

N.B: i.v.m. Hemelvaart is de
filmavond van mei een week
verplaatst.

Filmavond Jacobushoeve op
donderdag 17 mei

Zonnebloem
Nieuws
Vincentre
Op 19 maart l.l. stond een uit -
stapje naar het museum “Vin -
centre” in Nuenen op het pro -
gramma. We werden daar har -
telijk ontvangen met koffie/thee
en een heerlijk stuk appeltaart.
Ondertussen vertelde een erva -
ren gids ons hoe de middag er
ongeveer uit zou zien. We kregen
een rondleiding in het Vincentre.
Daarna een diapresentatie; Op
pad met Vincent. We hoorden de
verhalen en anekdotes over zijn
verblijf van bijna 2 jaar in Nue -
nen, de familieomstandigheden
enz. Dit werd ons op een boei -
ende wijze verteld, duidelijk en
met humor. Nadien nog even in
het winkeltje rondneuzen en na
nog een drankje gingen we vol-
daan huiswaarts. Het was een
ontspannen, informatieve en in-
teressante middag.
De Zonnebloem in Vessem
maakt goede keuzes en geeft
prima begeleiding aan de gasten,
kortom is uniek in de Kempen.
Bedankt bestuur en vrijwilligers.
Jullie bezorgen ons fijne dagen.

Emmy Peeters-Borgers

Op 2 mei brengen we een bezoek
aan de kapel van de H. Eik in
Oirschot. Hierna gaan we koffie
drinken bij de Theetuin in Oir -
schot. De kosten bedragen
€ 2,50 per persoon. Dit bedrag is
zo laag, omdat we de donatie van
de Kerststalcommissie voor deze
middag gebruiken.

In het gildeweekend willen we de
mogelijkheid bieden om op 10
juni gezamenlijk de optocht te
bekijken door ergens langs de
route stoelen te plaatsen.

Jantje Beton
De collecte van Jantje Beton
heeft in Vessem het mooie be -
drag van € 730,91 opgebracht.
De helft van de opbrengst komt
weer ten goede aan Jong Neder-
land Vessem.
Hartelijk dank aan alle collec -
tanten en iedereen die heeft ge -
geven aan de collectant.

Bestuur Jong Nederland
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voor uw
Administratie

Loonadministratie
Jaarrekening

Belastingaangifte
Overige fiscale zaken

Van Barschot Becx administratie & belastingadvies
is ontstaan vanuit Fiscaal Adviesbureau Harrie Becx,

al jaren een betrouwbaar adres.
Dezelfde kwaliteit en service vindt u nu bij ons;

info@vanbarschotbecx.nl
www.vanbarschotbecx.nl

Jan Smuldersstraat 36 D
5512 AZ   VESSEM

0497 - 59 13 47

John Willems BouwDesign 
Civiel en Bouwkundig modelleur - BIM specialist 

Predikant 5 
5512BW VESSEM 
Tel:     0497591987 
Mob:  0651976272 
 
E-mail: JW.BouwDesign@Gmail.com 

De Hoefse Weg 27, 5512 CH Vessem
Telefoon: 0497-644 900
Telefax: 0497-640 150
info@nrbbouw.nl
www.nrbbouw.nl

*  Nieuwbouw
*  Renovatie en verbouw
*  Brandwerende bekleding
*  Gevelbekleding

ALLROUND VAKMANSCHAP ONDER ÉÉN DAK



Afgelopen drie jaar heeft ba -
sis school Sint Lambertus zich
langzamerhand ontwikkeld
als een vreedzame School.
Dat is een school die oog
heeft voor de sociaal emoti o -
nele ontwikkeling van kinde -
ren en daarnaast ook oog
heeft om de kinderen mee te
nemen in het ontwikkelen
van burgerschapszin.

Het programma De Vreedzame
School heeft daar een hele serie
lessen voor ontwikkeld die in alle
groepen gegeven worden. Deze
lessen hebben diverse thema’s
die in elk leerjaar aan bod ko -
men en ook steeds verder uitge -
diept worden.
De school is hierin ondersteund
door dhr. Jos Roemer die ons,
het team, de kinderen en ook de
ouders heeft meegenomen in het
programma.
Dit jaar zijn vooral de ouders
meegenomen in het geheel. Een
groep van 6 ouders heeft zich
aangemeld om samen met het
team te gaan bekijken hoe we de
ouders van onze kinderen het
beste kunnen bereiken.
We hebben toen het idee geop -
perd om een informatieavond te
organiseren waarbij de kinderen
een grote rol moeten krijgen.
Vooraf zijn de 6 ouders in de
groepen geweest en hebben met
de kinderen gesproken over wat
hun ouders zeker moeten weten
over de Vreedzame School.
Daaruit zijn een aantal onder -
werpen naar voren gekomen die
de kinderen belangrijk vinden.
Op donderdag 22 maart was het
zover. Alle ouders waren tussen
18.00 en 19.00 uur uitgenodigd
om in 4 rondes van elk 5 minu -
ten naar voorstellingen te komen
kijken die de kinderen hadden
uitgewerkt en voorbereid.
Om klokslag 6 uur stond heel de
aula vol en werden de ouders
verwelkomd door Harry Welp
namens de school en namens de
oudergroep. Daarna werd het
signaal gegeven dat de 7 voor -
stel lingen gingen beginnen.
Wat was er allemaal te zien?
Groep 8 liet in het ene lokaal
zien hoe er gedebatteerd wordt
in de diverse groepen. Hoe gaat
dat in zijn werk, welke afspraken
gelden daarbij en hoe ervaren de
kinderen het om hun mening te
geven en daarbij ook te luisteren
naar de ander.
In een ander lokaal had groep 8
een quiz voorbereid die in het

teken stond van burgerschap en
Vreedzame School. Daar konden
ouders hun kennis op dit gebied
testen.
Groep 7 had met behulp van
Maarten van Bussel een heuse
rap gemaakt wat geheel ging
over pesten. Hier een couplet
met vervolgens het refrein:
We gaan eens even reppen, om
de boel eens op te peppen, om te
zeggen, uit te leggen, wat ons
bezighoudt, want het leven in
groep zeven, is een feestje, is het
streven, en dat gaat meestal
goed maar soms gaat het fout.
Tegen pesten zeggen we: nee;
tegen pesten zeggen we: niet
okee

In groep 6 werd uitgelegd wat de
taak van een mediator is en werd
met behulp van filmpjes getoond
hoe dat in de praktijk eruit ziet.
Groep 4/5 lieten aan de hand
van een toneelstuk zien hoe een
conflict opgelost kan worden
met behulp van het stappenplan:
-   STOP! Ben je rustig? Nog

Niet? Eerst afkoelen. Tel tot
tien.

-   Zet je gele pet op. Zeg wat jij
wil. Luister naar wat de ander
wil.

-   Probeer een win-win oplos -
sing te vinden.

-   Geef elkaar een hand en voer
de oplossing uit.

De groepen 1-2-3 vertelden iets
over Aap en Tijger, twee beesten

die heel vaak ruzie hebben. De
kinderen helpen hen bij het op-
lossen van die ruzies. Zij gebrui -
ken daar ook het stappenplan
voor.
Op deze manier kregen de
ouders een prachtig beeld van de
Vreedzame School en wat het
kan betekenen voor kinderen op
school, maar ook thuis en bij de
verenigingen waar ze lid van
zijn.

Op het einde van de avond kre -
gen alle ouders de oude ver -

trouwde versie van de Weekbert
mee naar huis. Deze was voor
deze gelegenheid omgedoopt tot
“De Vreedzame Bert”. Daarin
alle informatie over de Vreed -
zame School op een rijtje om
thuis nog eens na te lezen.

Aansluitend hadden we alle
Vessemse verenigingen uitge -
nodigd om, onder het genot van
een kopje koffie of thee, hen te
informeren over de principes en
uitgangspunten van De Vreed -
zame School. Ze waren er alle -
maal: korfbal, voetbal, tennis,
volleybal, Jong Nederland,
Num mereen en de Spekstruiven,
Na een uiteenzetting door Jos
Roemer hebben we met elkaar
gesproken over de mogelijk -
heden die het programma biedt
voor de verenigingen en hoe wij
daar samen in op kunnen trek -
ken.
Aan het einde van de avond zijn
we uit elkaar gegaan met de op-
dracht om het verhaal terug te
koppelen naar de besturen en
begeleiders en daarna aan te
geven hoe het vervolg zou kun -
nen zijn.

Al met al een hele fijne, infor -
matieve avond waarbij alle
doelgroepen, ouders, kin -
deren en verenigingen met
een enthousiast gevoel naar
huis zijn gegaan. Voor de
werkgroep een geslaagde
avond die hopelijk weer
nieuwe activiteiten kan op -
roepen.
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Basisschool Sint Lambertus is
een vreedzame school



De laatste weken zijn er ver-
schillende explosies waarge -
no men in de omgeving van de
Primulastraat. Verontruste
buurtbewoners en voorbij -
gangers hebben daar melding
van gemaakt bij de politie.
Toen de politie ter plaatse
kwam om onderzoek te doen,
bleken enkele woningen
dusdanig beschadigd dat zij
moeten worden afgebroken.
De politie gaat uit van een uit
de hand gelopen burenruzie.

Omstanders meldden aan de
politie dat het eigenlijk altijd een
dolle boel was in Rusthuis Klivia.
Er was wel eens wat herrie, maar
de bewoners konden het goed
met elkaar vinden. En in de
buurt kon men genieten van de
gezellige muziek; er werd volop
meegezongen en gedanst op het
plein voor de deur van het Rust-

huis. “Het waren aardige men -
sen en er viel altijd iets te bele -
ven,” aldus een buurtbewoner.
“Alleen die rotzak met die knal -
len,” zorgde voor wat schrik en
onrust.
Daarnaast sprak men wel enige
bezorgdheid uit over enkele
vreemde snuiters: mannetjes
met maskers en flaporen, soms
een vies ongewassen mannetje
en een ‘Engels’ sprekende dame,
die het Rusthuis zo nu en dan
bezochten.
Tijdens het onderzoek trof de
politie geen bewoners meer aan.
Zij lijken met de noorderzon te
zijn vertrokken. Wel vond de
politie restanten van een plan -
tenkwekerij. Bij nader onderzoek
bleek het om onschuldige plant -
jes te gaan, die cadeau werden
gedaan aan de hele stad.
De bewoners van het Rusthuis
en het buurhuis op nummer 4

kregen de laatste maanden in -
ten sieve begeleiding van Jenny
Maas (regisseuse). Desgevraagd
geeft zij aan, dat zij dit niet zag
aankomen. “Ze hebben zo hun
best gedaan en het ging zo goed
de laatste tijd. Ik had net beslo -
ten dat ze het nu wel zonder mij
af konden!”
In het kader van het politie on der -
zoek wordt uw medewerking ge-
vraagd: uw tips of aanwij zingen
kunt u delen met de politie in uw
woonplaats. Wellicht herkent u

enkele ver dach ten op de foto’s die
zijn vrijge geven.

Bij het ter perse gaan van
deze editie kwam ons nog het
volgende ter ore: Er is een
internationaal opsporings bericht
uitgegaan; met name de politie
aan de Zuid-Franse Rivièra is
ver zocht uit te kijken naar Buur-
man B en Zuster K. Het schijnt
dat ze met een privéjet van circa
vijftig mille het land hebben ver-
laten.
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Huizen Primulastraat onbew  
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  woonbaar verklaard
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Gewoon de
lekkerste
voordeel

supermarkt

Pierre & Inge
Liebregts

UW VOORNEMENS

Kom kijken of  bel voor info:
Franca de Beijer, Buikheide 4, 5512 PB Vessem, tel.
594003

WAAR
MAKEN?
Doe dat dan en
kom sporten.



Wat was het een unieke reis!
Twee geweldige weken die ik
nooit zal vergeten. Ik heb erg
veel gezien, mooie, maar ook
mindere dingen. Er zijn ook
veel dingen die ik heb ge -
leerd. Bijvoorbeeld dat je blij
moet zijn met wat je hebt.
Alle kinderen zijn daar name -
lijk zo vrolijk, terwijl ze nog
niet eens een voetbal hebben.

Het eerste project dat we hebben
bezocht is ChoNU (Children of
Northern Uganda http://www.
chonu.nl/). Dit is een project in
het noorden van Uganda. We
hebben bij dit project 4 klaslo -
kalen geschilderd, dit was het
eerste wat we hebben gedaan en
gaf me ook gelijk een goed ge -
voel. We hebben ook een spel-
letjesmiddag georganiseerd voor
de kinderen. Dit vonden ze erg
leuk, vooral omdat er bijna nooit
blanken naar het noorden van

Uganda komen. We hebben ge -
keken hoe de mensen daar leven,
heel indrukwekkend. Ze hebben
namelijk echt heel weinig, maar
toch delen ze alles met iedereen
en zorgen ze voor elkaar. Dit
vond ik persoonlijk het mooiste
project van de 4 projecten.

Het tweede project dat we heb -
ben bezocht is FOHO (Founda -
tion of Hope). De eerste ochtend
dat we bij dit project waren, heb
ik heet water over mijn been ge-
kregen wat zorgde voor een be -
hoorlijke brandwond. Erg balen
was dit. Ik heb hier tijdens de
rest van de reis veel last van ge -
had, omdat ik niet zoveel kon
doen voor de mensen daar
(fysieke arbeid, zoals water uit
een bron naar een dorp brengen
of werken op een plantage).
Maar toch zijn alle indrukken
wel echt binnengekomen. Bij
FOHO hebben we onder andere
een huisje gebouwd voor een
oude vrouw. Ook kregen we een
rondleiding door de stad en ver-
telden ze ons hoe je straatkinde -
ren kan herkennen, bijvoorbeeld
dat ze met plasticzakken lopen

om spullen van straat te verza -
melen.

Lwengo is het derde project dat
we hebben bezocht. Lwengo is
een school en toen we hier aan
kwamen stonden alle honderd
kinderen in twee rijen en waren
ze aan het zingen voor ons. Heel
indrukwekkend. We hebben bij
dit project heel veel verschil len -
de dingen gedaan. Zo hebben we
bijvoorbeeld geholpen bij een
bomen project, een muurtje ge-
stuukt, een moestuintje aange-
legd, water gepompt en nog veel
meer.

Het laatste project is Bivamun -
tuyo van Kim Vogel (www.
kiminoeganda.nl/of via Face -
book www.facebook.com/kim.
vogel.1614). Kim is een Neder-
landse vrouw en heeft een kli -
niek voor ondervoede kinderen
opgericht. Ze heeft ons deze
kliniek laten zien en haar verhaal
vertelt over wat ze hier allemaal
doet. Ik vind het echt geweldig,
dat zij zoveel voor de bevolking
doet. Wij zijn ook met Kim op

huisbezoeken gegaan. We be -
zochten kinderen die bij haar in
de ondervoede kliniek zijn ge -
weest en hebben deze kinderen
gewogen om te kijken hoe het nu
met ze ging. Er was een kindje
van 4 die 12 kg. woog. Dit vond
ik erg heftig.

Ik heb een blog bijgehouden op
mijn website. Daarin heb ik alles
geschreven, wat ik heb meege -
maakt en daar zijn ook allerlei
foto’s te zien. Mijn website is:
https://nicolenaaruganda.weebl
y.com/blog.

Ik wil iedereen, die mij ge -
sponsord heeft op welke
manier dan ook, echt super
bedanken. Jullie hebben niet
alleen mij, maar indirect ook
de bevolking van Uganda
geholpen. 
Het was een reis, die ik echt
nooit zal vergeten en ook erg
blij ben dat ik hem mede
dankzij jullie heb kun nen
maken. Iedereen bedankt
hier voor!

Nicole Ramselaar
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Eerste lot Zonnebloemloterij
dit jaar voor Jan Michielse
Van 26 april tot 5 mei komen de vrijwilligers van onze Zonnebloem
weer bij u aan de deur met Zonnebloemloten. De loten kosten slechts
€ 2,- en daarmee maakt u kans op € 15.000,- of een van de andere
mooie prijzen. De trekking vindt medio oktober plaats. De opbrengst
van de lotenverkoop is gedeeltelijk bestemd voor onze plaatselijke
Zonnebloemafdeling.
De laatste jaren is het in Vessem de gewoonte om de aftrap van de
loterij te doen door het aanbieden van het ‘eerste officiële lot’ aan een
bekende Vessemnaar. Dit jaar viel deze eer te beurt aan de voorzitter
van fanfare & drumband St. Cecilia, dhr. Jan Michielse. Het lot werd
hem overhandigd door penningmeester Annie Vogels.

Cursussen 
Reanimatie en
AED bediening
Omdat een AED op zich niet
levensreddend is organiseert
EHBO vereniging Vessem,
Wintelre en Knegsel weer een 4-
tal cursussen voor reanimatie en
het bedienen van de AED. De
cursussen zijn bedoeld voor per-
sonen vanaf 16 jaar en zijn ge -
pland op de volgende dagen:
21-09, Wintelre vrijdagochtend.
Van 9.00 tot 12.00 uur.
24-09, Vessem maandagavond.
Van 19.00 tot 22.00 uur.
26-09, Knegsel woensdag -
ochtend. Van 9.00 tot 12.00 uur.
27-09, Wintelre donderdag -
avond. Van 19.00 tot 22.00 uur.
Ook personen voor de herhaling
van de cursus kunnen zich hier
bij aansluiten. De kosten voor de
cursus zijn 15.00 euro. Het
maximale aantal personen per
cursus is 10.
Aanmelding kan via de site van
de EHBO-vereniging: www.
ehbovessem.nl/node/25
Graag vooraf betalen onder ver-
melding van je naam en de
datum van de cursus. De
betaling gaat via de EHBO
Vessem naar bankrekening nr.
NL20 RABO 0126 1020 23.
Bij onvoldoende deelname wordt
de cursus geannuleerd, de
cursisten zo spoedig mogelijk
geïnformeerd en het cursusgeld
terug gestort.

niCole ramselaar terug uit oeganda:

’Dit zal ik écht nooit vergeten’
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Notariskantoor
Mr. J.B.M. van Loon

voor alle
notariële 
diensten

Heike 1
5512 NJ  Vessem
Tel. 0497-591533
Fax 0497-591996
Email:
info@vanloonnetwerknotarissen.nl

Correspondentieadres:
Postbus 1014
5512 ZG  Vessem



Op 12 mei 2018 is het Wereld-
winkeldag. De Wereldwinkels
brengen die dag door middel
van allerlei activiteiten de
‘Fair Trade,’ d.w.z. de eerlijke
handel voor producenten in
ontwikkelingslanden, onder
de aandacht.

Wij nodigen u uit om de Wereld-
winkeldag mee te beleven in de
Wereldwinkel van de Jacobus-
hoeve. U bent van harte welkom
op zaterdag 12 mei a.s. van 13:00
tot 16:00 uur.

De Wereldwinkel is een prach ti -
ge cadeauwinkel met vele mooie

artikelen uit niet-westerse cul -
turen. Een kleine greep uit het
assortiment: grote Boeddha -
beelden uit Thailand, maskers
uit Ghana, leren tassen en por -
temonnees uit India, zilveren
sieraden uit Mexico, gelukspop-
petjes uit Brazilië, blikken speel -
goed uit Indonesië, kleurrijke
schalen uit Tunesië. Kortom: te
veel om op te noemen.
Naast cadeauartikelen zijn er
ook levensmiddelen te koop. De
Wereldwinkel verkoopt o.a.
(h)eer lijke koffie en thee, choco -
lade van Tony’s Chocolonely,
honing, wijn, lekkere sauzen,
rijst, mie, zeezout, etc. Ook al

deze producten zijn natuurlijk
Fair Trade.

Het pleintje voor de Wereld -
winkel is het bruisende hart van
de activiteiten. In de stalletjes
worden Wereldwinkelartikelen
te koop aangeboden, evenals
tweedehands boeken van onze
boekenafdeling. Er is een scha -
rensliep aanwezig die uw scha -
ren, messen, beitels en zelfs
kettingzagen kan slijpen.
De middag zal muzikaal worden
opgeluisterd door Krankjorum:
een enthousiaste dweilband uit
Eersel.
In de vroege ochtend zullen onze

bakkers de oven opstoken, zodat
u in de middag terecht kunt voor
verse Jacobusbroodjes.
Onze kringloopwinkels en het
Praathuis zijn ’s middags nor -
maal geopend.
Locatie: Wereldwinkel Jacobus-
hoeve, Jan Smuldersstraat 4,
Vessem.
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DIENSTEN EN INTENTIES
5e ZONDAG NA PASEN
Zaterdag 28 april Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 29 april Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 29 april Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. 
In deze vieringen gedenken we: Wim v.d. Ven; Bert Smolders; Wout en
Anneke Soetens-v. Lippen; Jan en Gonda Ansems-Jonkers en fam.;
Frans v. Hoof. (KBO); Jan Heeren (verj.).

Maandag 30 april 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

6e ZONDAG NA PASEN
Zaterdag 5 mei Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 6 mei Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 6 mei Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gemengd koor.
In deze vieringen gedenken we: Nel Sterken-v. Beers (mndg.); Piet en
Dina Schoenmakers-Sleddens (jrgt. Dina); Cato v. Spreuwel-v. Riet
(mndg.); Hein Somers (verj.); Harrie en Corry v. Ham-Michiels.

Maandag 7 mei 10.30 uur Eucharistieviering Groenendaal.

Donderdag 10 mei HOOGFEEST VAN HEMELVAART
11.00 uur plechtige Eucharistieviering waarin 6 kinderen hun eerste H.
Communie doen.
In deze viering gedenken we: Toon Koolen.

7e ZONDAG NA PASEN; PINKSTERNOVEEN
Zaterdag 12 mei Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 mei Wintelre 11.00 uur Eucharistieviering, waarin 8
kinderen hun eerste H. Communie doen.
Zondag 13 mei Vessem 9.30 uur Eucharistieviering. Dameskoor.
In deze vieringen gedenken we: Jo v. Aaken-Liebregts (mndg.); Piet v.
Aaken; Nel Smolders-Cuijpers; overl. Ouders v.d. Biggelaar- Kwinten,
Jan Mirka en Kees.

Maandag 14 mei 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

Zaterdag 18 mei 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal. Hoogfeest
van Pinksteren.

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Zaterdag 19 mei Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering. 
Zondag 20 mei Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 20 mei Vessem 11,00 uur Eucharistieviering. Gemengd koor.
In deze vieringen gedenken we: overl. fam. v. Riet-v. Aaken; Piet v. Tuijl;
Bertha v. Rijsewijk; Hub v. Buul; Annie Chartrou-Heuyerjans (jrgt.);
Harrie v. Ham (KBO); Kees Michielse (jrgt,).

Maandag 2e Pinksterdag 21 mei 
Knegsel 9.30 uur Eucharistieviering.
Wintelre 9.30 uur Woord en Communiedienst.
Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor Greg.

HOOGFEEST SACRAMENTSDAG
Zaterdag 26 mei Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 27 mei Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 27 mei Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gemengd koor
met Gilde St. Lambertus.
In deze vieringen gedenken we: Wim v.d. Ven; overl. fam. v. Ham-
Liebregts; Wilco en Bert Liebregts; Jan de Wert en Miet de Wert-Thiels
(jrgt.); leden en overleden leden van het Gilde St. Lambertus; Riky
Neerven (KBO).

Maandag 28 mei 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

Vanwege de meimaand, Mariamaand is er op dinsdagmorgen en vrij-
dagmorgen om 9.30 uur Rozenkransgebed in de kapel aan de Lille.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 21 mei, vermelden wij de intenties van
30 mei tot 4 juli. Denkt u er aan de intenties op tijd in te le-
veren (€ 10,- per H. Mis) vóór 21 mei bij Riek van den Bosch,
Oude Schoolstraat 6, (vóór 12.00 uur ’s-middags) of op de
pastorie in Knegsel, tel. 040-2051575.

Opbrengst 
Vastenaktie
De kerk (deur)collecte die we
hebben gehouden in de Goede
Week en het Paasweekeinde
heeft een mooi bedrag opge -
bracht van € 531,80. Wij zijn
heel blij met dit mooie resultaat.
Vastenaktie zal dit geld gaan ge-
bruiken voor projecten in Zam -
bia. Voor de zusters die zich daar
inzetten voor het allerarmsten.
Mede dankzij uw financiële
steun kunnen zij hun motto
“Gaan waar niemand gaat, doen
wat niemand doet” steeds meer
verwezenlijken. Nogmaals har -
telijk dank aan U en aan onze
collectanten.

M.O.V. Vessem
Missie Ontwikkeling Vrede

Wereldwinkeldag bij de Jacobushoeve
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Wilhelminalaan 6 - Vessem - Telefoon 0497-592286

Vanaf januari 2011:

PASFOTO’S
[voor rijbewijs en/of spelerspas]

Nu ook STAATSLOTEN
en IJZERWAREN

verkrijgbaar.

Vliegengordijn
kattenstaart
93x210 cm.

€ 29,99
in beige of grijs



Contacten met gemeenten bij
hulpvragen
Veel mensen ontevreden over
contact met gemeente bij hulp-
vragen.
Twee van de drie mensen met
een aandoening of beperking
zijn niet positief over het contact
dat zij met de gemeente hebben
gehad op zoek naar passende op-
lossingen. Dat blijkt uit onder-
zoek door
Mijnkwaliteitvanleven.nl dat on-
langs is verschenen. Die website
verzamelt ervaringen van hulp-
vragers om die te delen met ge-
meenten. Zodra er driehonderd
reacties zijn verschenen krijgt de
gemeente een rapport over hun
ervaringen. Op de website
kunnen mensen hun ervaringen
doorgeven en de rapportage van
hun eigen gemeente inzien.

Als u hulp nodig hebt van de ge-
meente, of u kent iemand die
binnenkort een gesprek daarover
heeft met de gemeente, kunt u
ondersteuning krijgen van vrij -
willige onafhankelijke cliënt -
onder steuners. Zij weten alles
van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en hoe
het werkt in de gemeente. Bel of
mail met KBO-Brabant voor
meer informatie. E-mail: info@
kbo-brabant.nl of tel. 073-
6444066

ANWB Automaatje
Even boodschappen doen of een
partner in het verzorgingstehuis
bezoeken is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Met AutoMaat -
je wil de ANWB samen met lo -
kale partners, waaronder KBO-
afdelingen en -kringen, mensen

helpen om mobiel en actief te
blijven. KBO-Brabant wil bevor -
deren dat in zoveel mogelijk Bra -
bantse gemeenten ANWB Auto -
Maatje wordt opgestart. Zo zijn
AutoMaatje Helmond, Son en
Breugel, Oosterhout en Drim me -
len al van start gegaan. En sinds
15 maart heeft ook Breda zich
aangesloten. In Breda worden
nog vrijwillige chauffeurs ge -
zocht. Lees daarover hier verder.
Op de website van KBO-Brabant
staat een overzicht met de stand
van zaken wat betreft AutoMaat -
je. Lees daar verder.

KBO-Brabant is van plan om
een bijeenkomst te organi -
seren voor bestuurders die
erover denken ook in hún ge-
meente Auto Maatje op te
starten. Hebt u daarvoor in-
teresse, neem dan contact op
met Edith Mostert.
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NieuwsBulletin
Berichten KBO-Brabant

DE RABOBANK
CLUBKAS CAMPAGNE
KBO Vessem staat ingeschreven bij Rabobank Clubkas Cam pag -
ne. In 2018 is er een bedrag van € 230.000,- beschikbaar We wil -
len het geld dat we krijgen, gebruiken voor cursussen en trai -
ningen voor de computer en communicatiemiddelen.
Leden van Rabobank De Kempen ontvingen per post hun stem -
code. Via een speciale website kunnen ze tot en met maandag 30
april 2018 vijf stemmen uitbrengen, met een maximum van één
stem per club. Op die manier bepalen de leden hoe het totale be-
drag over de deelnemende clubs wordt verdeeld.
Stem op KBO Vessem!

AGENDA
APRIL
Ma 30                             10.30-11.30       Ouderengym          D’n Boogerd

MEI
Ma 7, 14, 28                  10.30-11.30       Ouderengym          D’n Boogerd
Di 1, 8, 15, 22, 29         13.30-16.00      Inloopmiddag        D’n Boogerd
Di 29                              12.00-13.30      Samen Eten            D’n Boogerd
Wo 2, 9, 16, 23, 30      10.00-12.00      Koersbal                  D’n Boogerd
Wo 9, 23, 30                 08.30-12.30     Wandelen               Kerkplein

Personalia
Nieuwe leden
05-04-2018 Mevr. J.W.M. (Jo-
landa) van den Borne, Heike 7a.
06-04-2018 Dhr. J.P.M. (Jos)
van Aaken, Buterswal 15.

E-Bike
voorlichting
Fietsen houdt ouderen mobiel en
zelfstandig. Het biedt de moge -
lijk heid om zelf boodschappen te
doen en sociale contacten te
onderhouden. Naast het lopen,
is fietsen een belangrijke be -
weegactiviteit van ouderen en
daarom goed voor de gezond -
heid.
Ouderen krijgen te maken met
onveilige situaties in het verkeer.
Hierbij spelen de toenemende
drukte in het verkeer, de
snelheid van de E-bike, de
zwakke positie van de fietser ten
opzichte van de auto en de
achteruitgang van de
lichamelijke conditie, het
gezichtsvermogen en gehoor een
rol.
In deze cursussen wordt aan -
dacht besteed aan:
-   verkeerstheorie afgestemd op

de fietser
-   tips over hoe veilig te fietsen
-   technische fietscontrole.
De cursus zal plaatsvinden in ge-
meenschapshuis D’n Boogerd.
Zet het in uw agenda, in de
volgende nieuwsbrief leest u
meer over de tijden.

Nieuwe gemeente-
besturen
Het stof van de verkiezingen
van gemeenteraden is neer-
gedaald, de prioriteiten voor
de komende vier jaar worden
nu vastgelegd. Een belang -
rijke periode, met name voor
senioren. 

U weet het: de taak van de
gemeente op de terreinen van
o.a. wonen, zorg, welzijn en
participatie is fors vergroot. Het
einde is nog niet in zicht. De
Rijksoverheid zal de komende
jaren nog meer taken op het ge-
meentelijk bordje schuiven.
Daarmee zal ook de rol van de
gemeente voor het wel en wee
van senioren toenemen. Alleen
al omdat vijftig procent van de
volwassenen in onze
samenleving vijftig-plus is.
Een voorbeeld waar ik me grote
zorgen om maak. Bekend is dat
op verpleeghuiszorg flink be -
zuinigd is en dat de kwaliteit in
discussie is. Verzorgingshuizen
zijn verdwenen. Ouderen, ook
met een zorgvraag, blijven langer
in hun eigen omgeving. Tot het
echt niet meer gaat, de mantel -
zorgers overbelast zijn en alleen
het verpleeghuis het laatste per-
spectief is. In mijn rondgang
door Brabant zie en hoor ik dat
er grote behoefte is aan nieuwe
vormen van wonen, zorg en wel -
zijn in de eigen omgeving. Ieder -
een is het daarover eens: wo -
ning corporaties, zorginstel -
lingen, gemeenten en senioren-
verenigingen (de senioren zelf
dus). Ook het Rijk gaat met het
programma van minister Hugo
de Jonge in de aanval met heel
veel geld. Maar Den Haag is niet
de plek waar het moet gebeuren.
Dat is het lokale niveau, de ge-
meente en haar partners.
Daarom ben ik blij te zien dat op
veel plekken onze KBO-afde -
lingen en -kringen zelf de hand-
schoen oppakken. Samen met
zorgcoöperaties, zorginstellingen
en vele anderen. Wij gaan die
beweging de komende jaren als
KBO sterker maken. 

Gemeenten: doe mee met
ons, wij zijn een grote en
sterke vereniging, dicht bij de
mensen, met veel elan. Laat
in je programma’s zien dat je
onze zorg deelt en dat onze
inbreng onontbeerlijk is!

Leo Bisschops,
voorzitter KBO-Brabant
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� Woningbouw

� Aanbouw & verbouw

� Staal & laswerken

� Kozijnen & beglazing

� Terrasoverkappingen

Knegsel - tel. 040-205 35 05 / 06-51 29 91 31

briefpapier • enveloppen • visitekaartjes • blocs •
offertemappen • sets • printwerk • geboortekaar-
ten • huwelijkskaarten • misboekjes • flyers • pos-
ters • spandoeken • folders • brochures •
consumptiebonnen • briefpapier • enveloppen • vi-
sitekaartjes • blocs • offertemappen • sets • print-
werk • geboortekaarten • huwelijkskaarten •
misboekjes • flyers • posters • spandoeken • fol-
ders • brochures • consumptiebonnen •briefpapier
• enveloppen • visitekaartjes • blocs • offertemap-
pen • sets • printwerk • geboortekaarten • huwe-
lijkskaarten • misboekjes • flyers • posters •
spandoeken • folders • brochures • consumptie •

Kijk voor de diverse mogelijkheden
op onze nieuwe website

www.drukkerij-cyaan.nl

Oranjestraat 1A 5091 BK Middelbeers
Tel. 013 - 514 2182 info@drukkerijcyaan.nl

’U Weet Wel’
de Kuiper

tel. 0497-591951
Mobiel 06-28947685

Cafevandeven@hetnet.nl

– centrale verwarming
– sanitair + waterleiding + riolering
– zinkwerk + dakwerk

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ  Vessem
Tel. 0497-591253

* Kinderfeest met boswachter of Kabouters
* speelbos
* wandeling met gids of gps
* Koffie op zondag
* natuurlijk rustpunt!

www.bosschuur.nl



De dorpsraad heeft deze maand
een aantal nieuwe leden welkom
geheten, als opvolgers van drie
oudgedienden; Corine Ansems,
Henk van Herk en John van
Schendel. John is, als een van de
oprichters van de dorpsraad de
langst zittende ooit! Zijn laatste
periode was hij penningmeester.
Henk heeft gedurende het maxi-
male aantal zittingstermijnen
met hart en ziel getrokken aan
de werkgroep Wonen en Corine
gaat terug naar haar originele
thuisbasis in Hilvarenbeek.
Corine’s afscheidsbrief vind je
hieronder, we wensen haar het
allerbeste en veel geluk in haar
nieuwe huis.

Van Corine Ansems -
Dorpsraad Vessem; Een
mooie tijd
Toen ik zo’n 6 jaar geleden be-
sloot om me aan te melden bij de
Dorpsraad in Vessem, kon ik
niet vermoeden dat het zo’n
leuke en leerzame tijd zou
worden. 
Omdat ik vanuit mijn werk in de
zorgsector vaak te maken had en
heb met mensen met een hulp-
vraag leek het mij een uitdaging
om hierin ook iets te betekenen
voor de mensen in Vessem; het
dorp waar ik in 1997 was komen
te wonen.
Na een huisbezoek van Gerry
Dorrestijn en Vincent de Lepper
werd ik “goedgekeurd” en ben ik
bij de commissie Zorg en Welzijn
aangesloten binnen de Dorps -
raad.
Omdat we voor zowel jong als
oud de leefbaarheid binnen ons

dorp wilden verbeteren, zijn we
gaan inventariseren waar be -
hoefte aan was en zo zijn we bij
een aantal uitgangspunten uit-
gekomen. Ten eerste wilden we
luisteren naar de mensen in
Vessem en kijken wat mensen in
Vessem wilden en vooral ook
naar wat er kon. Hoe kon er
maatwerk geboden worden voor
de inwoners van Vessem en hoe
konden we een netwerk opzetten
en versterken waardoor mensen
elkaar vooruit zouden kunnen
helpen.
We hebben met veel vereni -
gingen gepraat en gekeken wat
zij konden betekenen voor de ge-
meenschap. En natuurlijk veel

overleg met Gemeente en instan -
ties om te kijken wat er mogelijk
was. Dit heeft uiteindelijk in
2015 geleid tot een Zorg en
Welzijn markt in den Boogerd.
Voor mij echt een mijlpaal van-
wege de verbindingen die daar
gelegd zijn tussen verenigingen
en zorgverleners binnen Vessem.
Een andere mijlpaal was de aan-
stelling van de Dorpsondersteu -
ner. Zoals in de vorige Bode te
lezen was, wordt deze functie in-
middels ingevuld door Clara
Corstens en inwoners kunnen
met allerlei vragen omtrent zorg
en welzijn bij haar terecht. Fijn
dat de Gemeente Eersel hierin
mee is gegaan en voor veel in -

woners betekent dit echt een
toegevoegde waarde en onder-
steuning.
Ook een bijzonder moment was
de komst van een aantal vluch te -
lingen naar Vessem en de op -
vang van deze mensen in de
units op de Kerkberg. Onvoor-
stelbaar met hoeveel inzet en
doorzettingsvermogen door een
aantal mensen uit Vessem de
huisvesting van de statushou -
ders in goede banen werd geleid.
Tot slot zullen de enerverende
vergaderingen van de Dorpsraad
me zeker bijblijven; er werden
geen onderwerpen gemeden en
met soms pittige discussies was
het zeker nooit saai. Het uitein -
delijke doel was om de krachten
van Vessem te bundelen en te
komen tot een goede samen -
werking op vele gebieden
Omdat we onze Minicamping op
het Meerven verkocht hebben en
met wat minder ruimte ook wel
toekunnen, zijn we inmiddels
verhuisd naar Hilvarenbeek
(waar mijn roots liggen).
Mijn taak als commissielid in de
Dorpsraad is overgenomen door
Anita de Laat en Carien van
Diessen. Ook zij komen vanuit
een zorgachtergrond en zijn
zeker ook gebrand op een goede
leefbaarheid in Vessem. En daar
hoort een goede zorg zeker bij.
Ik wens jullie allemaal heel veel
succes met de Dorpsraad en wil
jullie allemaal bedanken voor de
prettige samenwerking in de af-
gelopen jaren.
Hopelijk blijft Vessem een dorp
waar je goed oud kunt worden
en fijn jong kunt zijn.

Met vriendelijke groet,
Corine Ansems
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van de Dorpsraad...

Wethouder Ria van der Hamsvoord neemt afscheid van John van Schendel, Henk van Herk en Corine
Ansems.

Jopie van de Ven, onze nieuwe penningmeester, Carien van Diessen volgt samen met Anita de Laat
(niet op foto) Corine op als voor zitter van de werkgroep Zorg, Welzijn en Vrijwilligers en Clara
Corstens, de nieuwe Dorpsondersteuner.
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Voor uw complete haarverzorging

Caroline van Sambeeck-Swalen

Heike 7 Tel. 0497-591496
5512 NJ  Vessem Alleen op afspraak

Administratie- en Adviesbureau

PETER VAN DE VEN
Molenberg 5 – 5512 BE  Vessem
Tel. 0497-591695 – Fax 0497-592233

* administraties

* loonadministraties

* overige belastingzaken
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A P R I L
vr. 27 april 10:00-12:00 uur spelletjesochtend, Jeugdhuis de spil, Jong nederland vessem

M E I
wo. 2 mei 13:30 uur H. eik en koffie bij theetuin oirschot, Zonnebloem
zo. 6 mei 12:00 uur sponsor crossloop ad6, fam. v.d. Pas
di. 8 mei 13:30-16:00 uur bezoek palingkwekerij, moergestel, sviv
do. 10 mei 20:00 uur Kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
za.-zo. 12-13 mei 10:00-17:00 uur atelier ‘en plein air,’ molenplein, vrienden van de molen
wo.-vr. 16-18 mei 18:00 uur 40e wandeldriedaagse, d’n boogerd, Korfbalver. vessem
do. 17 mei 18:00-20:00 uur worstenbroodactie, de spil, Jong nederland vessem
do. 17 mei 18:30-22:00 uur avond fietstocht, de wetering Knegsel, sviv
do. 17 mei 20:00 uur film een man die ove heet, Jacobushoeve
za. 26 mei 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n boogerd
zo. 27 mei 10:00-18:00 uur beachtoernooi vC vessem, de spil, v.C. vessem
di. 29 mei 12:00-13:30 uur samen eten, Kbo
wo. 30 mei 9:00 uur dagje eindhoven, sviv
do. 31 mei 20:00 uur openbare vergadering, d’n boogerd, dorpsraad

J U N I
zo. 3 juni 14:00 uur Zomerkriebels, brouwerij-tuin, de Zjoem
zo. 3 juni 14:30 uur toe maar tributeband, d’n boogerd
do. 7 juni 20:00 uur Kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
vr. 8 juni gildeweekend - feestavond, gilde st. lambertus
vr.-zo. 8-10 juni 17:30-16:00 uur ardennenweekend, Jong nederland vessem
za. 9 juni gildeweekend - familiedag, gilde st. lambertus
zo. 10 juni gildeweekend - gildefeest, gilde st. lambertus
do. 14 juni 9:00 uur fietstocht, sviv
za. 16 juni 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n boogerd
di. 19 juni 18:30-21:30 uur midzomeravondwandeling, vessem, sviv
do. 21 juni 14:00 uur demonstratie ijs maken, de smaak eersel, Zonnebloem
do. 28 juni afsluiting seizoen, gildehuis de guld, sviv

J U L I
wo. 4 juli 13:30 uur Palingkwekerij en rokerij reijrink, moergestel, Zonnebloem
do. 5 juli 18:00-20:00 uur worstenbroodactie, Jeugdhuis de spil, Jong nederland vessem
do. 5 juli 20:00 uur Kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
ma.-za. 9-14 juli 9:30-14:00 uur Zomerkamp, Heeze, Jong nederland vessem

A U G U S T U S
do. 2 aug. 20:00 uur Kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
di. 7 aug. 8:30-20:45 uur busreis, Kerkplein, Kbo
di. 7 aug. 13:30 uur de Kruidkamer, bladel, Zonnebloem
zo. 12 aug. 15:00 uur Kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
do. 16 aug. Kevelaer, bedevaart
zo. 19 aug. 10:00-17:00 uur Cecilia Jaarmarkt, Centrum vessem, fanfare&drumband st. Cecilia
do. 23 aug. 13:00 uur inrana snijhortensiakwekerij, met wintelre, strijbeek, Zonnebloem

S E P T E M B E R
do. 6 sept. 20:00 uur Kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
za. 8 sept. 10:00 uur vb-dag, Huis-aan-huis, vaesheimer bode
za. 15 sept. 14:00 uur nationale Ziekendag, d’n boogerd, Zonnebloem
zo. 16 sept. 15:00 uur Kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
zo. 30 sept. 14:30 uur desperado eagles tribute band, d’n boogerd, d’n boogerd

O K T O B E R
do. 4 okt. 20:00 uur Kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
ma. 22 okt. 14:00 uur euro mode verkoopshow, d’n boogerd, Zonnebloem
vr. 26 okt. Kwisavond, d’n boogerd

N O V E M B E R
vr. 2 nov. feestavond kwis, d’n boogerd
do. 8 nov. 20:00 uur Kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
vr. 9 nov. 17:30 uur verrukkelijk vessem, rest. smaeckvol, Zonnebloem
ma. 12 nov. 14:00 uur gezellige middag met muziek, d’n boogerd, Zonnebloem
zo. 18 nov. 15:00 uur Kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk

D E C E M B E R
zo. 2 dec. 14:30 uur Jazz band new orleans, gemeenschapshuis d’n boogerd
do. 13 dec. 18:00 uur dineren in het schoolrestaurant Pius X, Zonnebloem
ma. 17 dec. 20:00 uur Kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk

BELANGRIJKE ADRESSEN� VESSEMSE KALENDER�
Huisartsen in Bladel, Hapert,
Middelbeers, Oostelbeers, Reusel-De
Mierden, Vessem en Wintelre.
voor spoedeisende gevallen buiten kantoor -
uren door de week, in het weekend en op
feest dagen, bereikbaar op tel. 0900-
1232022.
in de weekenden wordt er gewerkt vanuit de
dokterspost in bladel. deze dokterspost is al-
leen te bezoeken ná telefonische afspraak op
nummer 0900-1232022.
de dokterspost bla del is gevestigd in het
verpleeg tehuis de floriaan, wielewaal 10,
5531 lJ bladel.
JorisZorg
Joris thuis vessem - de Kempen, den Hofpad 1,
5512 aC vessem, tel: 0499-577457, keuze 2
e-mail: Joris.thuis.vessem.legitimeren@
joriszorg.nl
ZuidZorg
Organisatie voor thuiszorg, kraamzorg, jeugd-
gezondheidszorg (consultatiebureau) en
voedingsvoorlichting en dieetadvies.
voor alle diensten 24 uur per dag bereikbaar:
telefoon 040-2308408. Centraal kantoor, Post-
bus 2160, 5500 bd veldhoven.
Inloopspreekuur ouder- en kindzorg:
elke maandag van 11.00-12.00 uur in het me-
disch centrum.
Afspraak diëtiste: ma. t/m vrij. 040-
2308425
Thuiszorgwinkel voor uitleen, verhuur en
verkoop van verpleeg- en verzorgartikelen,
Kastelenplein 168, eindhoven, tel. 040-
2503838. open ma. t/m vrij. van 8.30-18.00
uur en za. van 9.00-17.00 uur.
beperkt assortiment uitleen, huur en verkoop:
servicepunt bladel, Kloostertuin 2.
Uitleenservice
sint Joris, sint Jorisstraat 1, oirschot.
dagelijks van 08.00-18.45 uur.
Lokaal Loket Eersel
tel. 0497-531369, info@eersel.nl, ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur.
Rolstoelcentrale AVO
(Verhuur van rolstoelen) Zandhoefseweg 1,
5521 Pn eersel, tel. 0497-512160 (depot -
houdster: mevr. schen ning). op werkdagen van
8.30-11.30 uur.
Bloedprikken
verzorgingshuis groenendaal, den Hofpad 1,
dinsdag en vrijdag van 8.30-09.45 uur.
Maatschappelijk werk Dommelregio
Kantoor eersel: dagelijks spreekuur van 9.00-
10.00 uur. Hint 11, tel. 0497-518888.
RK Pastorie Knegsel
steenselseweg 4, Knegsel, tel. 040-2051575 -
gsm: 06-20052109.
Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel
Hoofdstr. 68, Hoogeloon. markt 38, eersel.
Politie
bureau eersel, netwerkinspecteur ronald
drenth, tel. 0900-8844.

Activiteiten doorgeven via uw verenigingsaccount op
www.vbode.nl of via e-mail: mien.heeren18@hetnet.nl

Informatie over (gratis) verenigingsaccount: tel. 592012
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LIEBREGTS

Fundatie- en

Vloertechniek B.V.

Putterstraat 8A – 5512 BM  Vessem

Tel. 0497-591569

Veevervoer en

Veehandel

F. BECX
Mr. de la Courtstraat 17
VESSEM
Tel. 0497-591446

De Hoefseweg 8
5512 CH Vessem
tel. 0497-591303
fax 0497- 592188
Postbus 1049
5512 ZG Vessem

A. van Riet
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Buiten begint bij... Boet. Ver -
stoppertje, voetbal, hut ten
bouwen, quad rijden. Dit zijn
slechts een paar dingen waar
Boet van Hoof zich mee ver-
maakt. Waar bij sommigen
het complete huis vol staat
met Lego of Playmobiel, is dat
bij deze 9-jarige avonturier
anders. Het liefst is hij
immers gewoon buiten.

In de garage staat een mooie
quad. Goede banden met flink
wat profiel er op. Terwijl hij er-
over vertelt, zie je dat ‘ie het liefst
meteen naar buiten rijdt. Hij
crosst regelmatig samen met
Rick Nouwens, die ook een quad
heeft. “Het is gewoon heel leuk
om met een quad te rijden.” Oh
ja, even een sidenote: voor wan-
delaars (al dan niet met hon -
den), zal Boet altijd flink gas
terugnemen.

Oefenveldje
Op maandag, woensdag en za -
ter dag staat Boet op het voetbal-
veld. Meestal voorin, zo kan ie af
en toe nog een goaltje mee pik -
ken. Alleen deze competitie gaat
het wat minder. Boet: “We zitten
heel hoog ingedeeld dus hebben
eigenlijk veel te moeilijke tegen-
standers.” In zijn kamer gaat het
voetbal gewoon door. Eigenlijk is
heel de muur van zijn kamer een
groot voetbalveld. Trainen doet
hij trouwens niet alleen op het
veld van V.V.Vessem, maar ook
in de eigen wijk. Het voetbal -
veldje in de Schijnheilige Hoek is
een ideaal oefenveldje. Ook in de
rest van de wijk hoeft Boet zich
niet te vervelen. Verstoppertje
spelen, rondrijden met de fiets.
Hobby’s genoeg.

Spelletjes doen bij ‘de jeugd’
Op vrijdagavond is de agenda
ook gevuld. Dan is het tijd voor
“de jeugd” - oftewel: Jong Ne -
der land. De Spil is nog altijd vol
op in bedrijf. “We doen dan al-
tijd leuke spelletjes in het bos.
En soms mogen we ook fikkie
stoken,” er verschijnt een glim -
lach op z’n gezicht als hij het
zegt. “In de zomer gaan we altijd
op kamp met de jeugd. Dan pro -
beren we ’s ochtends altijd het
vuurtje weer op te stoken.” Thuis
mag Boet ook oefenen. Onder de
overkapping in de tuin staat een

open haard. Samen met mama
vat hier in de zomer heel wat
hout vlam. En papa dan? “Die
gaat meestal een beetje poken
als het vuur al aan is.”

DJ Boet. Uhh… DJ-booth
In Nederland is het ook regel -
matig slecht weer. Grijze luchten
en regen. Dus moet er ook bin -
nen wat te doen zijn. In de kel -
der kan hij zich helemaal uit le -
ven. Daar staat namelijk een DJ-
booth: een mengpaneel waar -
mee hij de vetste muziek af kan
spelen. Ook discolichten zijn van
de partij. Binnen no time staan
de speakers te trillen. Een prima
plekje voor een feestje of logeer-
partij. “Als er vriendjes blijven
slapen, gaan we altijd hier lig -
gen. Ideaal!”

Wat is je nieuwste speelgoed?
“De DJ-tafel en een oxboard.”
Op een oxboard kun je gaan
staan en als je naar voren leunt,
gaat ie vooruit. Hij staat in de
garage. Boet heeft er een soort
miniauto van gemaakt. Er zit een
stoeltje op met hendels. Als hij
de hendel naar voren doet, gaat
ie vooruit. “Eerst mocht ik er
mee door de kamer rijden. Maar
ik ben een keer hard tegen de
plint aangereden. Daar was papa
niet zo blij mee en nu moet ik in
de garage of buiten rijden.” Er is
weinig ruimte in de garage maar
dat weerhoudt Boet er niet van
om een mooie ‘U-turn’ te maken.

Waar speel je het liefst mee?
Na heel lang nadenken. “Het ox-
board.” Maar na een paar secon-
de: “Of toch de quad…”

Binnen of buiten?
Inkoppertje. “Buiten.”

Wat was het eerste speelgoed
dat je had?
“Een pluche bal,” blijkt met wat
hulp van mama.

Met wie spreek je het meest af?
“Rens Rooijakkers. Bij hem
bouwen we vaak hutten. Of
kunnen we graven in het zand.”
Eén keer waren ze wel heel diep
gegaan. “Toen kwamen we op
het zwarte zand uit.”

Wat zou je nog graag willen
hebben?
“Een crossbrommertje. Niet zo’n
grote maar zo’n kleintje.” Hij
krijgt al zin om er op te rijden als
ie er aan denkt.

Hoe vaak zit je op de laptop of
tablet?
“Nog geen half uur per dag. En
als ik er op zit doet ik meestal
een spelletje op de iPod. Meestal
racespelletjes.”

Wat is je favoriete TV-pro gram -
ma?
“Thundermans, Henry Danger &
Huize Herrie.”

Wat is het leukste aan Vessem?

“Dat je in de buurt kunt spelen.”

Wat is je favoriete vak?
“Thema. Daar krijgen we elke
keer een ander onderwerp.” Het
is een soort mix tussen geschie -
denis en aardrijkskunde. Nu zijn
ze bezig met de jagers en verza -
melaars. “Of rekenen.” 
Het saaiste vindt Boet taal en
spelling.

Hoe vaak lees je de Bode?
“Ik kijk meestal naar de laatste
pagina.”

Wat wil je later worden?
“Dat weet ik nog niet.” Gelukkig
heeft ie nog even om daar over
na te denken.

de sPeelPassie van boet van Hoof

Lekker buitenspelen en
het liefst heel de dag

Boet van Hoof woont al
ruim 7 jaar op Hemelrijk 5
in de Schijnheilige Hoek.
Mama Ingrid komt uit
Oostelbeers en is juffrouw
op de basisschool in Mid -
delbeers. Papa Bart woont
al nagenoeg zijn hele leven
in Vessem en werkt als
Commodity Buyter bij
Frencken Mechatronics.
Boet heeft ook nog een
zus: Eef (11). Hond Pip
maakt het gezin helemaal
compleet.
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enson.nl 
Enson bv | Ekkersrijt 4406 | 5692 DK  SON  
+31 (0)499 49 19 99 | info@enson.nl

Een team van professionals met een jarenlange ervaring 
op gebied van gra�media en ict. Vooral deze combinatie 
maakt ons sterk en uniek in de branche.  
Onze drijfveer : nieuwe ontwikkelingen zien als een 
uitdaging!

 drukwerk
 dtp
 fotogra�e
 web2print
 complexe websites, -shops, -tools
 alle gra�sche projecten en diensten


